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'i IIl tuńlfi dńą,Ilo*y o -ńB{iń-i
ttwa P,clski, pierrvszy po woinie,
Toz§Iywany lv Katolyicach 2] - 23
jłrześnia br,, zgromadził na starcie
l0 reprezentacji rł,szystkich prarvic
siinie.j,szych Okręgólv, 6-drrioll-a, za-
żaria rvalka przyniosła zasłrrżone.
prze,,l,ażaiące zwycięstrł,o Łodz|',ti
ra, mimo rv ysiawienia rvłaścirvic
rezer\Ą,o\fe8o składu, zdobyrvajac 57
punktórł, z 54 możliwych, wyprze-
C,:ita głóltnych ryrtali aż o 5 p,
t obok najrviększei liczby zw J,
cięst- zeespcłorvyclr ti) może się
poszczycić najrvyższyn cyfroivł,l
zrvycięstwem, bijąc Wt,oclaw 5%:
%, co jest r,ekordem turnieju. Na-
iłży podkreśłió, że z 7-miu reptu
zenłe.ńtów Łodzi na mistrzostlvach
indywidualnl,ch rv Sopócie - w Ka
t,owicach r-l.alczyło tylko 2, co ied-
nak na jsilniejszemu obecnie o,środ-
ko.vi rv' PolsĆe ni,e przeszkoclziło w
gdobyciu zas,zczytnego trofeum.

II i lII mieisee zaięlv rcprezen-
iacje l(ralrowa i Katolvic (i? p.),
Tabela Belger,a przyznaje drugic
miejsce Krakorł,owi za lviększą ii,cśc
zlr-r]ciestw, drużynowych (6 _ §u-
toir-ice J.) i z,a zrvycięstwo z Ło,
dzią. ale milczy o katastrofalnej
kle;ce 1:ź rł iaśnie z Katorł,icami.
Zdikompieiolvaną , nieco drużyna
Krakorta zasłdzięeza §wą lokatę
znakcnritenu finiszowi, choć szereg
znanYc]r la szerszej arenie z naj-
lepszei strolly gracry zawiodło dtl_
srjó nowaznió. Wr,l,ównana i si]na
diuZi na l .podarzi jeszcl.e w ost,at
:riej 

'rrIndzte 
b1 ła o włos od _zwy,

cięŚt,va, ale p.reg,unu z Lodzą
prŻekreśliła rrszelliie nadzi,eie,.Za,
iviliło tu może niec,o zesiawienie
kolejności szachodnic i brak rut,y-

ny-TuiniFjor,,ej. Il1ło też i trochę 
|pech,a. 
l'Warszawa, przez dlugie laia przo- 
|'dująca w pc,i.kim śrvi,ecie szacho- 
|

rrym, ryy"}arl,szy, jak i szereg in,
nrych d,rllżyn, ba rdzo zdekompleto-
wany sl<ład - rr,alczl la ,l l0 proc,,
które 27:4 prlnktami zdołala jednak
przekroczyć. Na poclkteślenie zasłu-
g:uje znakomity wynik ambitncj
drużyrry Cic"zyna 27 p. (]0 proc,'
l zupel,nie niezły Gdańska - 26,
rórtnież grającego w o,słabionym

Organizatorzy zdali cieżki egza-
min bez zarzutn. Trudności finan-
sorre zo;lal,v pl,zezu,r,ciezoue. aic
wPłynqlv n;esteIy lla sL-rócenie cza-
su turn;ejrr do 6-cirr dni (9 rlindIl,
co rrierviiipii,.vie obniż1lo jakość r.l-
zeglanych paitii, Za-,r.odnicr, \!-i_
trzvmirli forsort-lte t,empo na ogół
zupełnie dr,]lłze. calą imp:eze ńo-
żemy zalirzl( do ułlarll ch pod kaz-
dym rvz5le,lem i prŹcprorradz:lą
z rł,ieikim lozmachem. \a.,!-et prze.1
wojną nigdv rr takim tulniej:u l.l.e
grało 70 szachi..tórr l

I Toda-jemy ponjżój 2 odzlai.żoi.
] pariie. 1-sza iest prz_vkładem rtzc_
, rowego rł-yzr,.kania irudnoŚci plze-
l cirr nika, zrl,iązanvch z nieiozr,:iniE.
ciem Jertego skrzl-dta i ,słab:śca
pola f7,9-a - Lrira3anorle5o, gui.l_
nego mistrza Polski ataku. z strh-
telrrą pointą toilc<lrtą, unlożiiłriole.
go iednak do:::ć 1r'"no grą czarntch
w'debillcie.

L Białe : Błai;:c::1Jc.
Czarne: Czarncia,

I. d4, d4. 2. Sf], eb. j. cl, c6, ł.
Scr, S]bdz 5. e4, dreł 6. Sxeł Sf6 7.
:,'c], Gd6 8. Gdj, 0-0 9. Ggi,Hci
10. 0-0 aó 11. Hc2 h6 12. Gh4 e'
11, ci Ge7 1ł. Gg5 Sh; l5, \\'c]
Sxg3 16, hxg5 Cl6 1l. Se.l exd4 lS.
Sd6, WdS. 19, Sxf7! Sxci. 20. SxdS,
sxd1. ]l, \\re8{Khi.::. lIxdjrs5.
2'. Hbr, l1g7, 24. Sf. i czarne pod-
daly się.

IL Białe: śIitca. Czarne: Beer.
1. d4,sf6. 2. c4,di. ]. cxdr, Sxdi,

składzie, Zajmtiąca 7-e mieisce
Częstoclrorva ma na swoim koncie
4 ł-ysoko przegrane mecze z pierrv,
szą 4-}<ą, ale i 4 zlvycięstwa dtlży-
norł,e, Wynik - 27 p, - jest może i

troszkę za słaby, Ostątnie miejsce za
jęły Poznali i Wro,cław po 22% p.
oraz Kielce 20% p, 

i

Nagrody za na jpiękniejsze partie j

przyznano: 7-szą misttzowi Blasz- 
|

cząklrvi za pa rtię z Czaraolą i 
I

5-cią misIraowi Polski Śliwie - |

za pirt.ię z Beetem. Drugiei nagrody 
Ijury nie przyznało. Nagrodę za naj-',

lepszy wl,nik la 1-ei szach,:wnicy 
l

uzyskal znakomicie w tym turnie,- 
|ju dysponowalry So jka (Katowice) 
|

6% (z 9) przed mistrzami: P]ate- i

rÓ*,' Stiiuą' i Gadalińskim po 6|
(z 9-u. Najlepsze wvniki indyrvi_ I

dualne o\qią§nęIi: Caltlikortski (J-gr'
.ru.;r.'\ł-rta), misirz Grynleld (2-ga
szacl,. Łód_ż) otaz Kwapisz (4,ta
szach Łódź) po 7% (z 9jciu). Je_'
dvnv 10o nroc. rezuIlat. ale tvIko
piry ą-r..i, rozegranl,ch pariiach
llzvikał Pnk:rski (6-ta szlch Kat.)
BeŻ pl,zegl,anei LiI<,'lriczyli turnicj
Limbaclr (Częstochorta) i Górn y
(Gdańsk).

4. e4, Sfó. 5, Scj, ó. 6. G€j, ó, 7

E

Cd3, h6. 8. Sg -e2, hó, 9. 0-0. 0-0.
10. S,g5, Sb-d:. rl. \fcl,,§eS. {2.
Glrl; Sl8. lJ. f4, Hai, 1ł Hfr. Gl:"
B. Khl, Wa-c8. 16. ei. Sdi. ,:.
Sxd5, cxcli. t8. ti, fo. l9, lról.
Gxe6. 20, Gxh6!" fxe5. 21. Fxc3,
WxcB, 22, Sf3, gxi6, %, Sxk:! i
czarne poeldalv sią3.rh łłł. ż!o. frlr.lreyrupolib* , § yaŹd-6nrq"ka rx\G ,
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T'urniei §zachowy
0 mistrzostlvo polski

Katoręice. Po pierlvsz_u*rn dtriu roz_
c.r..,ók iv turnje jLi szacho,,i,5,m o drtrż1,-

ilowc* mirtrrostri:o Polski, na _pierw-
iio ńiol... v,,r,stinał sic niespcdzielva-
nie zesnól Katórvicki z 6 i pół plit, przed
i""ńientaciami Łodzi. Krakowa i Cze-
iiÓ.rióirv.'lłic:pc,tlzianhą byl rcz,ultat
Gciańsk ,- Krakórv. W osta1l}icJ cnwt.ll

"-"U"i icsiiic zcspół kielecki w liczbic
5 ,"iłoańiXO*. Z $orvoclu braku 6 .za-

""nł,liń". 
Kiclce 1rarą po_1 punkciev,o,

b]czu'ltat, r^:alk prz,cdpołudtriorr,l,cn
,.,r"lj',,triu:i" slq naslępująco : {tv nawia-
iach ilość njcdoltończon;,ch partlt1 _uzę-
sio.r,'roiu" - Kielce 3:1 (2), Łódź. . 

\Ya|:
szawa 2:i i3,), Krakuw - Poz,nan 4 l pol

ii-i oi,łl. I{alorvice - Wroclarv 2:1 (3l,

Ui",-ri,'r'-"ćłinir. r:r {2), 10 niedo}:oń-
czon,,,ch oat,lii rozcgran5ch zoslanie ż4

i,fi,'P; ó;ir;,;; Katorłice rvl,grlt1 .1
i<iur.*",i'+ j pół na półtora pkt,, r,ódź
*-cl,"r"v" i,i tzi, Częstocho_rva,- Ę9:

Pó- piąlći rundzie furriie iu le{,f€'
etntacla tta§zego nńa§ta wy§B,nęła siC

tr piłorwsze nricjsce, os,iągaiąE 15 l
pół pkt, praed Kato,q/icarai, Łłdzią,
Ciegynem, Jil/roeiaii,jeyn, Yy'arszarvąr
Krakorvem, liici,całn,i. §Cańsk,ierr; l
Pozrt,arn,iern. Częs,io,ch,łrwa wygrała dO-

tychczas z Klol,ca,rnl 4:?, Gdańskięm
3 ipół:Zipól, z Wroelarvierti'
dcntycany vynik, zręmisowała z pol
nanienr 3:& a §ta,,n spoikaItia z Łor
d,zią 1 i pól a ? i,półi (dr,.nit paii'ie niea

dokończonę)" Do wioFkich niespodzia"
ne,k turnielu aa7ezą wrażki Krakowai
ea §ląskiem l:§ i Warszawy z Cie'
dzynęm 2lŁ

iil drłrr,lduaTltie ,szżih:-<:: lra:, r: .-.'s'

kali v*:liki: Proi. Czarnola - ayr
grarra z mi§tlzem Poz:e:|,:, ,l ., ,, i,-,l

i Zinko,,rskjm (l s72^r,_..,,.,,: i _ :).
rernisy z Sojką (1 szac:,l-,,.,_-_::. ś'--s,
kai i wjcenristrzen Po]skl , :.; . ll,
skim (ŁóCź) ołaz lr,'.s|,rzł:_ 'il, l,]::,.,
ża Czerliakorvern. Je-t :o ::::: !
nąjlepszych rł,}:likórł, na l sz::: - -:,
cy, Proi. Beer - na iJ szi:',, ,,- :!
na skutek niedysooz},;.: : -,;:":I
ar,irl pa,ssę pcra;łek, 3]3 os:.:: ,], z?,
człł re.habiirtow:ać sie. Linobach -
zdobył 4 i pói pkt. na 5 g:er - ,e:: io
nailepsz}' rł-}nik -;;;:,i,,,.;,.li",,, :j:,
uit ju. Wicororck - i l,r,;:-:::, i
prnagrene, 1 rxlir. _§kalik - J,;l-
§raoeo 2 rernisy, 1 plze::;:.. B,,r,
liowshi-l ul,glara. i :e:--: '-1|7'-z

rrlflt.
C*qsro*łroę,,a ma lesz.-zt c :]!]lB

§potkania z Kraia,,,r,::r-. ii.::: ::;nt
Warszarr,ą i Qęsz]:en.

znań 2:d (2), \^'arszawa -- Wrocłarv 2:2

i"ii:"eł";:k' .- Krakow 2 i pół na pr'lł

nkt.''§ion punktorvy po pjcr\vsz),m dniu
*. ;;;1rói; slq naittljuiłco: Kalorvice
['i"O ,l',,. ,.l, L,id,, - 5 pl<t ł3), Czqsto-

"I,,^I*,"-- 
s plrt. {4). Kraków - 5 pkt

-Ói,'"Óiu*ryn l ą ptti. (4), Gc]arisk 3_j.pć]

"iii.ls,. 
-t 

órnań * 3 i pó} (4). !\'arsza
rł,a 3 p]<r. (5). Wrociau, - 3 pIit, (c)
Kiejce 2 i pół pkt, (I{K)
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